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Oktober

Älvängen  Tisdag 22 oktober kl 19.00 Aroseniusskolan i Älvängen
 
Teman för kvällens möte:

 •  Elena Fridfelt ordförande i utbildningsnämnden berättar om skolan.

 •  Anders Nordgren utvecklingsledare för skolan talar om projektet Star for life.

 •  Magnus Blombergsson verksamhetschef plan och bygg ger sin vision om framtiden för 

Älvängen.

 •  Lars-Ove Hellman från Alebyggen informerar om Kronogården.

Fika serveras under kvällen.

Möjlighet att ta upp nya frågor och diskutera svaren på frågor från tidigare möte kommer att ges.

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.

Välkomna hälsar

Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin och Ingvar Arvidsson

Nödinge  Torsdag 24 oktober kl 19.00 Ale gymnasium
 
Teman för kvällens möte:

 •  Trygghetsvandring, ett säkert ställe. Brotts- och säkerhetshandläggare Lottie Klug.

 •  Näridrottsplats i Nödinge. Verksamhetschef Michael Svensson och enhetschef Klas Arvidsson 

från kultur och fritid.

 •  Kaffe och bulle.

 •  Hur utvecklar vi Nödinge steg för steg? Ordf. samhällsbyggnadsnämnden Jan A Pressfeldt och 

stadsarkitekt Magnus Blombergsson.

 •  Övriga frågor.

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.

Välkomna hälsar

Lennarth Nilsson, Sven Pettersson och Maj Holmström

Surte Tisdag 23 oktober kl 19.00  församlingshemmet i Surte
 
Teman för kvällens möte:

 •  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden berättar om byggen och planeringar som ska 

ske och är på gång. Pressfeldt kommer även att besvara frågor som uppkommer under mötet.

 •  Kommunalråd Mikael Berglund och oppositionsråd Paula Örn närvarar för att svara på frågor 

från ortsutvecklingsmötets besökare.

 •  Representant från Västtrafik informerar.

Fika serveras i paus. Om ni har ni har några frågor så går det bra att ringa till Börje Ohlsson, tel. 

0707-710464 eller mejla till borje.ohlsson@ale.se 

 

Välkomna önskar 

Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin och Chatarina Engstrand

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Kom till kommunfullmäktige
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 28 oktober 2013 kl 18.00 i 

Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet planeras kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut om följande:

 •  Uppföljningsrapport 4 med delårsbokslut per 2013-08-31 och årsprognos för Ale kommun 

och dess bolag.

 • Svar motion om sänkt bygglovstaxa när man bygger energieffektivt.

 • Svar på medborgarförslag om att ansluta Ale kommun till förvaltningsområde för finska.

 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos Ale kommun, 

0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvensen  

95,4 MHz.  

Mötet är öppet för allmänheten.  

Välkommen!
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Temakväll
kring Neuropsykiatriska Diagnoser
Föräldrar från Lerum berättar om hur de har format ett nätverk genom sociala medier. 

Ett forum där kan man träffas för att ställa frågor och kunna stötta varandra i olika 

sammanhang utan att behöva vara fysiskt närvarande.

>> Onsdag 30 oktober kl. 18.30 – 20.30

Aktivitetshuset, Älvängen Carlmarks väg 4

Ingen kostnad. Ingen föranmälan. Frågor: Ann-Mari Thunberg 0303-371254

Välkommen!

DUKNINGSTÄVLING
Torsdag 24 oktober

MÅLTIDENS DAG
Måltidens dag är ett tillfälle att njuta av

god och bra mat i en trivsam miljö.

I Ale anordnar vi för andra året i rad en 

dukningstävling i kategorierna förskola, skola, 

äldreomsorg och funktionshinder.

Fina priser utlovas!
Fotografera era dukningar samt skriv ner några 

rader om dukningen  och måltiden. Hänger 

dukningen och måltiden ihop? Har ni dukat  

efter säsong? Har ni dukat med finporslinet? 

Har ni något tema?

Maila ert bidrag senast 1 november till 

kommundietist  Kristine Arhage:  

kristine.arhage@ale.se

Smaklig måltid!

Författarfika  med Bodil Jönsson
Fysikprofessorn och författaren Bodil Jönsson 

succébok Tio tankar om tid fick plötsligt alla 

att tala om begreppet ställtid, om behovet av 

att identifiera tidstjuvar och få en bättre rytm 

i livet. Boken såldes i över 650 000 exemplar. 

2009 kom Bodil Jönssons uppföljare Tio år 

senare – tio tankar om tid, en bok som handlar 

om vad som hänt under det här decenniet med 

vår inställning till tiden och till stressen, i en 

alltmer teknikfylld värld. Sedan dess har hon 

också släppt böckerna När horisonten flyttar 

sig – att bli gammal i en ny tid samt Tid för det 

meningsfulla. 

>> Lördag 19 okt kl. 13.00

Ale bibliotek, Nödinge

Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.  

 

Entré inkl. fika 80 kr. Förköp Ale bibliotek, 

Nödinge.  

Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.
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